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 اقيانوسيه -گزارش توسعه انساني

 مردم  فساد، تحول زندگيمقابله با 
 تسريع توسعه انساني در آسيا و اقيانوسيه  

  حقايق سريع
 

  فساد مشکالت ناشی از
در . تهيـه شـد   ٢٠٠۵االجرا بـرای مبـارزه بـا فسـاد اسـت آـه در سـال         آنوانسيون سازمان ملل براي مقابله با فساد، اولين سند جهاني الزم •

آشور آن را تصويب يا  ١٠ا امضا و آشور اين آنوانسيون ر ١٩متحد،  هاي برنامه عمران ملل برنامه عضو آشور ٣۵اقيانوسيه، از  -منطقه آسيا 
  . اند به آن ملحق شده

ر دارنـد، بـه اسـتثناي سـنگاپور،     حد بااليي قرار دارد نيز از نظر آنترل فسـاد در رتبـه بـااليي قـرا     ها در آشورهايي آه ميزان دموآراسي در آن •
 .آنگ و چين ان، هنگبوت

سـازد و بـه طـور مثـال،      دور مـي  ،آننـد  وري را تقويت مي هايي آه بهره گذاري رمايهشود، و منابع را از س مدت مانع از رشد مي فساد، در بلند •
 . نمايد نوآوري را مايوس مي

 .ها باال است، پايين است سطح فساد آشورهاي منطقه آه سطح توسعه انساني در آن •
  

  عدالت براي فروش
هد به نظر مردم منطقه آسيا و اقيانوسيه، سياسـتمداران  د ، نشان مي٢٠٠۶المللي براي سال  شاخص فساد جهاني سازمان شفافيت بين •

  . گيرند هاي بعدي قرار مي پليس و سپس دادگستري به ترتيب در رتبه .فاسدترين گروه هستند
در حالي آه پليس آفريقـا و آمريكـاي التـين از     ،شود اقيانوسيه از پليس غرب آسيا و شمال آمريكا فاسدتر محسوب مي -پليس منطقه آسيا  •

 . پليس منطقه مذآور فاسدتر است
 . کرده است  نفر به پليس رشوه پرداخته  ۵اي آه درمنطقه آسيا اقيانوسيه انجام شد، تقريبًا يك نفر از هر  طبق مطالعه •
ان آنـ . آننـد  هـا را فاسـد تلقـي مـي     جمعيـت، نظـام عـادي دادگـاه     تردهنـد دو سـوم يـا بيشـ     اند، نشان مـي  مطالعاتي آه در آسيا انجام شده •

 .پذيرند، صرفنظر از اين گناهكار باشند يا خير، حاضر هستند رشوه بپردازند مي
  

  صادق نگاه داشتن خدمات عمومي
 »شبح آموزگـاران «نام و دريافت نمره،  هاي فساد در نظام آموزشي در آسيا و اقيانوسيه به شكل رشوه براي ثبت ترين شكل برخي از معمول •

  . ت آميسيون براي ساخت و ساز استو همچنين پرداخ »شبح مدارس«و 
اندرآاران  دستدر ميان در اين منطقه، نرخ آارگريزي گزارش شده  .تواند شكلي از فساد در خدمات سالمت و آموزش باشد آارگريزي نيز مي •

 . درصد در مدارس ابتدايي بوده است ٢۵تا  ١۶آارگريزي آموزگاران حدود . درصد است ۴٠تا  ٣۵بخش سالمت حدود 
ها را بين دو تا هشت برابر افزايش دهد زيرا منـابع الزم   تواند هزينه و نيروي آار ساخت و ساز مدارس نيز مي مصالحساد در تدارآات و خريد ف •

 . سرازیر می شوندخوار مقامات فاسد و رشوه به جيببراي ساختمان مدارس 
سوادي مرتبط هستند و مسيرهاي آليدي فـرار از فقـر را مسـدود     يل و بيهاي باالتر ترك تحص سطوح باالي فساد با نرخ پايين ثبت نام و نرخ •

 . آنند مي
ممكن است فسـاد هنگـامي نيـز روي دهـد آـه      . در بخش تامين انرژي، بخش اعظم فساد با انشعابات غيرقانوني از خط اصلي مرتبط است •

و اقامت آارآنـان  سفر مثًال پرداخت هزينه  ،» ست و دلبازيد«ممكن است با  ،با اين وجود. شوند امكانات رفاهي به طور خصوصي اداره مي
 . بتوان قرارداد الزم را منعقدآردشهرداري، 

  
  هاي مالي و مادي  نشت آمك جلوگيری از 

  
  .ها پايين است، مناقشات آمتري دارند آشورهايي آه ميزان فساد در آن •
بين سطوح فسـاد و ميـزان    ، آشور جهان ۴٢لرزه عظيم در  زمين ٣۴۴ررسي آثار ب. تر آند تواند آثار و عواقب بالياي طبيعي را وخيم فساد مي •

 . نشان می دهدرابطه چشمگيري لرزه، تلفات ناشي از زمين 
 سوءاسـتفاده، از طريـق   خواروبـار،  هـا  هـاي رايانـه   درصد منابع برنامه ٧٠تا  ۵٠دهد بين  نشان مي ،انجام داده است UNESCAPاي آه  مطالعه •

 . ستهدر رفته ا
  

  پاآسازي منابع طبيعي
آشـور جنـوب    ۵در  ٢٠٠٢المللـي در سـال    اي آـه سـازمان شـفافيت بـين     اي است آه طبق مطالعه اراضي يكي از سه بخش عمده سازمان •

  . انجام داد، مستعد فساد است) النكا بنگالدش، هند، نپال، پاآستان و سري(آسيا 
ممكن است بـه   ،گيرد هاي فاسد را در برمي قطع غيرقانوني درختان، آه اغلب فعاليت اقيانوسيه، نسبت -در برخي آشورهاي منطقه آسيا  •

 . درصد برسد ٩٠
 تخريب جنگل • . اي جهان است درصد انتشار گازهاي گلخانه ٢٠حدود  علتدر حال حاضر  ،ها و تغيير در آاربري زمين

 ١۵شـود ارزش آن در سـال بـالغ بـر      گفتـه مـي   و ت مـی گيـرد  صـور جنوب شرق آسـيا  يك چهارم تجارت جهاني در حيات وحش غيرقانوني در  •
 . ميليارد دالر است

  
  خرد آردن فساد از باال

اقيانوسيه، نهادهاي رسمي مبارزه با فساد تشكيل  -آشور منطقه آسيا  ٢٨  ،هاي به عمل آمده در اين گزارش طبق يكي از نظرسنجي •
 .اد دارندفس برای مقابله با آشور قوانين خاص  ٢٢اند و  داده

آشوري آه در نظرسنجي اين گـزارش   ٢٨از . ، حمايت شودآنند يعني افرادي آه تخلفات را برمال مي،  »افشا آنندگان«ضروري است از  •
 .نباشدکافی اين حمايت ممكن است  البته،.آنند آشور اين افراد را به نوعي حمايت مي ١١شرآت آردند، 

 –هشـت آشـور منطقـه آسـيا     . عامـل ضـروري مبـارزه بـا فسـاد اسـت      ) هـا  درمقابل محرمانه نگاه داشتن آن(ايجاد حق دريافت اطالعات  •
، با اين آه اين موضـوع  نداي اقيانوسيه نيست ها از آشورهاي جزيره هيچ يك از آن. اند آرده تصویبقوانين حق دريافت اطالعات  ،اقيانوسيه



 

. اقيانوسـيه اسـت   -اي درباره مقابله با فساد براي منطقـه آسـيا    اي منطقه نامه موافقت ADB/OECDاي مقابله با فساد  طرح اقدام منطقه •
 . آند مينفساد حمايت با هاي مبارزه  ها و چارچوب آشور عضو خود براي تقويت سياست ٢٨آغاز شد و از  ١٩٩٩در سال  اين طرح

هـا در   يكـي از آن فقـط  در حـالي آـه    .اقيانوسيه قرار دارند -آشور بهشت ماليات در جهان، در منطقه آسيا  ٣٩آشور از  ۶، ٢٠٠٧از سال  •
OECD آشور بهشت ماليات در جهـان وجـود    ٧١يعني زماني آه  ،دهند نشان مي ٢٠٠٠هش چشمگير از سال اين ارقام آا. عضويت دارد

 . گرفتند را در برمي OECDآشور از آشورهاي عضو  ٢١اقيانوسيه و  -آشور از منطقه آسيا  ١٣ وداشتند 
  

  رشهروندان هوشيا
براي ابراز نظرات پرورش دهند آه بـه طـور فزاينـده فسـاد را تحمـل      توانند جريان آزاد و شفاف اطالعات حفظ آنند و محيطي   ها مي رسانه •

 . آند مي
سـازماني آـه شـاخص سـاالنه آزادي     (هـايي ماننـد گزارشـگران بـدون مـرز       هـاي سـازمان   بنـدي  تـوان از رتبـه   ميزان آزادي مطبوعات را مي •

از  نخسـت آشـور   ١٠ .بنـدي آـرد    آشور را رتبه ١۶٩، ٢٠٠٧شاخص سال . آوري نمود جمع) آند معيار را تعيين مي ۵٠مطبوعات براساس 
ایـن  اقيانوسـيه بودنـد آـه در بـاالترين رتبـه       -آشورهايي از منطقه آسيا ) بيست وهشتم(و سپس استراليا ) پانزدهم(زالندنو . بودند اروپا

 . قرار گرفتندمنطقه 
  

المللي، فساد  به طور مثال، سازمان شفافيت بين. دهند ساد انجام ميمبارزه با ف  هاي مختلفي دارد آه فعاليت اقيانوسيه، سازمان -منطقه آسيا 
هاي منطقه رسيدگي  آسيا نيز به فساد به عنوان بخشي از فهرست بلند باالي نگراني بنياد. در منطقه داردمرآز  ٢٠آند و  را در جهان برمال مي

 .آند مي
 
 

* * * * *  
 

اي سازمان ملل است آه از تغيير جانبداري و آشورها را با دانـش، تجـارب    وسعهشبكه جهاني ت (UNDP)برنامه عمران ملل متحد 
اقيانوسـيه   -آشور آسـيا   ٣٧برنامه عمران ملل متحد در . سازد تا به مردم آمك آند زندگي بهتري داشته باشند و منابع متصل مي

  . فعال است
  

* * * * *  
اقيانوسـيه خـدمات الزم را    -در آلمبو تاسيس شد تا بـه آشـورهاي آسـيا     ٢٠٠۵اي برنامه عمران ملل متحد در ژانويه  مرآز منطقه
گذاري و توسعه ظرفيت ها در آاهش فقـر و   اي براي دانش و تخصص است و در امور سياست اين دفتر، مرآزي منطقه. ارايه دهد

HIV دهد ارايه مي اي الزم را و توسعه، و نيز برابري جنسيتي به عنوان موضوعي فراگير، خدمات مشاوره . 
  

* * * * *  
 

اين گزارشات، تجزيه و تحليل مستمر . اند اقيانوسيه به صورت منظم ارايه شده -هاي توسعه انساني آسيا  ، گزارش ٢٠٠۶از سال 
اقيانوسـيه   -مجموعه گزارشات توسعه انسـاني آسـيا   . دهند اي و آشوري را ارايه مي اي در سطح منطقه مسايل حياتي توسعه

مناسب براي توسعه گفتگـو و بحـث و تبـادل نظـر بـراي پشـتيباني از دسـتورآار حـامي فقـرا در اختيـار ايـن منطقـه قـرار               فرصتي
  . دهد مي

  
* * * * *  

 
  :براي آسب اطالعات بيشتر لطفًا با اشخاص زير تماس حاصل فرماييد

 
Nina Doyle, Jakarta, email: nina.doyle@undp.org;  

mobile: +62 (0)812 105 2796 
 

Regi Wahono, Jakarta, email: regi.wahono@undp.org; 
 mobile: +62 (0)817 9900712 

 
Cherie Hart, Bangkok; email: cherie.hart@undp.org;  

telephone: (66 2) 288-2133; mobile: (66 81) 918 1564 
 
 

Surekha Subarwal, New Delhi; email: surekha.subarwal@undp.org;  
telephone (91 11) 2462 8877 ext. 346; mobile: (91 98) 1015 3924  

 
Rohini Kohli, Colombo; email:rohini.kohli@undp.org;  

telephone: (94 11) 452-6400  
 

Manisha Mishra, Colombo; email: manisha.mishra@undp.org;  
telephone: (94 11) 452 6400 ext. 239 
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